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I DOMINGO DA QUARESMA
AQUI SE ENTRA PARA ADORAR A DEUS, DAQUI SE SAI PARA AMAR O PRÓXIMO.

ATENDIMENTO PASTORAL
Aguarde, em breve estaremos informando as disponibilidades dos pastores.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Em Gratidão e Adoração a Deus;
Por um derramamento do Espírito Santo sobre todos nós;
Para que Deus nos dê fome e sede da sua Palavra;
Para que recebamos as respostas que precisamos de Deus para nossas vidas;
Que sejamos instrumentos de Deus para a transformação de vidas;
Pelos os enfermos da nossa paróquia;
Cura, Restauração e Libertação.
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tg 5.16)
Tiago 5:16

GRUPOS FAMILIARES
CAMPO GRANDE 1 – Pr. André e Amarilde
Rua Almirante Barroso, 296/378 A – Fone: 3241-8797.

ANIVERSARIANTES EM FEVEREIRO 2015

Dia 04 - Karla Rúbia C. Da Silva.
Dia 08 - Vitória Gomes da Silva (AUXILIAR EBDI)
Dia 10 - Luiz Gustavo de Lima Filho (EBDI)
Dia 15 - Allana Mikaella Oliveira Stanford
Dia 20 – Keila Cristina Alves dos Santos (LOUVOR)
Dia 23 – Ivoneida Silva Bastos
Dia 25 – Carlos Alberto Fernandes Seixas
Dia 26 - Laura Milena Cosme Silva Alves (EBDI)
Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispo Auxiliar
D. André Novaes
D. Roberto Schuler
Reitor
Rev. André Figueiredo
Ministros Auxiliares
Rev. Fernando Inácio
ATIVIDADES REGULARES

Domingo
10:00 h
Culto Dominical
EBD Infantil
Segunda
20:00 h
Grupos Familiares
Quarta
19:30 h
Culto Carismático
Quinta
15:30 h
Homens e Mulheres de
Oração
Última Sexta do Mês
19:30 h
Vigília de Oração

3º Sábado do Mês

15:00 h
Evangelismo de Rua

A LUTA DE JACÓ COM DEUS Gn 32.22-32
1. DEUS VENCE PARA SE DEIXAR VENCER. Deus só vence
quando o homem prevalece, e só prevalece quando o homem é
vitorioso. “Não te deixarei enquanto não me abençoares!”. Somos
impactados com o texto ao perceber que Deus se faz impotente diante
de Jacó. Deus se vulnerabiliza, se permite ser agarrado e não ser solto.
Deus só prevalece em sua vida quando Jacó decide não deixá-lo
ir sem a benção. O homem só vence quando Deus se deixa derrotar.
Deus quer se deixar dominar para que sejamos dominados. Na cruz foi
exatamente o que vimos, um Jesus clamando: “Deus meu, Deus meu,
por que me desamparastes?” Deus se torna tão fraco que morre, mas
é na experiência do morrer de Deus que descobrimos o coração do
Evangelho, de um Deus que morre por nós.
2. NA LUTA COM DEUS, A FORMA DE CAMINHAR É
ALTERADA – Em Gn 32.31 vemos que Deus toca em Jacó, e ele sai
mancando pelo resto de sua vida. Esta é outra implicação deste
encontro com Deus. Ele coloca uma marca na forma de Jacó caminhar.
A partir daí Jacó tem o seu sinal, e esta marca ele nunca mais vai
esquecer. Estar manco tem a ver com nossa postura, jeito de andar,
caminhar, reagir. Isto aponta para ética, moral e comportamento. Deus
age sensivelmente na forma de Jacó caminhar. Todo homem que se
encontrar com Deus nunca mais caminha da mesma forma.
Se a experiência com Deus não nos transformar, não mudar a
maneira de andar, não transforma a ética, não nos deixar manco, ainda
não experimentamos a marca de Deus. A grande questão da vida cristã
é este sinal distintivo. O que importa não é a emoção sentida, mas se
este encontro me fez abandonar comportamentos pecaminosos por
causa do toque amoroso e firme de Deus na vida.
Certa pessoa me disse: "Eu mentia tanto que já não sabia o que
era mentira e o que era verdade em minha vida". Mas quando me
encontrei com Jesus, ele começou a transformar isto em minha vida.
Esta é a verdadeira implicação do encontro com Deus: Vidas
transformadas, mente transformada, ética transformada, famílias
transformadas, lábios transformados.
3. NA LUTA COM DEUS, O CARÁTER SE TRANSFORMA – É
muito interessante o que acontece neste diálogo: Deus pergunta o nome
de Jacó. Nome aponta para o ser, para o caráter que revela a verdadeira
natureza (Gn 32.27,28).
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Deus lhe faz a pergunta essencial: “Qual é o seu nome?” A resposta de Jacó é autêntica, mas
o denuncia. Seu nome está relacionado à identidade e jeito de ser. O nome de Jacó, literalmente
significa enganador e trapaceiro. Jacó não se recusa a dizer quem ele era, afinal, Deus o conhece.
Se Deus nos perguntasse, o que responderíamos: Um embuste, mentiroso, cínico, crítico,
hipócrita, egoísta, insubmisso, covarde, preguiçoso? Deus pergunta o nome. Para sermos o que Deus
deseja de nós, precisamos dizer aquilo que nos caracteriza. Falar a verdade para Deus é uma forma
de confissão e cura. Da resposta que damos começa nossa restauração. Quando Jacó não se recusa
a revelar sua natureza, Deus o surpreende dando-lhe outro nome: "Já não te chamarás Jacó, mas
sim Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus".
A grande luta que se impõe está na verdade e no enfrentamento. Quando isto acontece, o nome
pode ser trocado; o impuro, purificado; o insensível, sensibilizado; o mentiroso transformado, o
enganador mudado. Deus muda o caráter, não quando ocultamos dele aquilo que somos, mas
quando, com temor, confessamos aquilo que realmente somos e admitimos nosso fracasso. No
Evangelho, fraqueza é força; rendição é superação.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA
GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos os estudos
sobre Batalha Espiritual. Venha aprender como enfrentar essa batalha, pelo poder do Espírito Santo.
O nosso encontro será na casa de Tadeu e Prazeres (Rua Almirante Barroso, 296), a partir das
19:45h. Contamos com a presença dos irmãos. Será um prazer receber você e sua família.
RETORNO – É com grande alegria que recebemos o Rev. André e sua esposa Cida às suas atividades
na nossa paróquia. Que Deus continue abençoando a vida desse casal.
CONVITE- Com alegria e renovado agradecimento a Deus, o Rev. Fernando e sua esposa Jane
têm a grata satisfação de convidar a igreja para o Culto de Ação de Graças pelos 15 anos de sua
filha, Vitória, as 19:30 horas do dia 06 de março 2015.

Curiosamente, Jacó deseja saber o nome de Deus, e Ele não responde. Tentar fazer divagações
teológicas é uma das alternativas que mais encontramos quando estamos confrontados com Deus.
Ele, porém, obriga Jacó a refletir sobre o seu próprio nome. É isto que interessa.
4. ESTA LUTA COM DEUS ALTERA GERAÇÕES (Gn 32.32) –Os filhos de Jacó mudaram o
costume e por isto, até hoje, ninguém come o nervo do quadril do animal. Isto demonstra que aquilo
que Deus faz hoje, traz efeitos sensíveis nas próximas gerações. A obra de Deus em nossa vida, vai
transformar nossos filhos e netos. Deus quer gerações mudadas, filhos diferentes, netos
transformados.
Mas, algumas coisas não devem ser esquecidas:
A. Não abra mão da benção de Deus quando ocorrer esta luta - "Não te deixarei se me não
abençoares"(Gn 32.26). Vivemos numa vida tantas vezes indiferente, sem valor, miserável. Não
tenha medo de se abrir para Deus, de se defrontar com o mistério divino. Encontrar com Deus é
encontrar-se consigo mesmo, é ter contato com aquilo que existe de mais significativo no universo.
Encontrar com Deus é salvação no sentido mais amplo que existe. O que Deus deseja é que você
prevaleça, não desista. A luta com Deus nunca traz maldição, sempre bênçãos; esta luta não é para
morte, mas para vida. É uma benção quando acontece.
O que fazer? "Não te deixarei se não me abençoares". É esta vontade de se agarrar a Deus
com todo coração, ser envolvido pelo mistério da Trindade, pelo acolhimento divino e sobrenatural.
É a atitude da mulher Siro Fenícia que mesmo diante da aparente desconsideração de Cristo,
continua clamando que alguma migalha da bondade de Deus se manifeste na sua casa e restaure o
estado caótico gerado pela ação demoníaca na vida de sua filha. Deus não ignora gente assim. Jacó
entende isto, por isto diz: "vi a Deus face a face e minha vida foi salva".
B. Saiba que enquanto você luta com Deus, Deus providencia o seu livramento – Quando
continuamos a leitura no capítulo seguinte, lemos em seguida: "Levantando Jacó os olhos, viu..."
(Gn 33.1). Aquilo que ele mais temia, sua maior aflição dos últimos dias, já está sendo solucionada
por Deus. Às vezes queremos resolver questões da vida, sem resolver a questão mais crucial de
nossa existência que é o encontro com Deus. Lidamos com o efeito, não com as causas. Resolva
I
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de partida.
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buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10). os antigos
alcançaram bom testemunho. (Hebreus 11:1-2).

VISITANTE – Esperamos no Senhor que o culto tenha sido agradável e que você tenha sido
abençoado(a) e possamos dizer que é muito bom ter você aqui. Estaremos sempre de braços abertos
para recebê-lo(a). Volte sempre.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA – Recebe, Senhor, esta oferta. Não é esmola, pois não és mendigo! Não
é uma contribuição, porque não precisas dela! Não é o resto do que me sobra que te ofereço! Esta
importância representa, Senhor, o meu reconhecimento e minha gratidão, pois se tenho é porque tu
me deste. Quando se honra ao que provê, Ele provê ao que honra.

REFLEXÃO II
Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela
palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se
vê. (Hebreus 11:3).

